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INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA 

(Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských 
operáciách podľa čl.13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, v súlade s § 19 zákona 

č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) 

Usporiadateľ  akcie „...............................“ (ďalej len akcia) prevádzkovateľ - nezisková 
organizácia Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. Predná Hora, so sídlom Muránska 
Huta, časť Predná Hora č 126, 049 01 Muráň, (ďalej len „prevádzkovateľ“, alebo „OLÚP n.o.“) 
IČO: 37954920, odborný zástupca akcie: MUDr. Oleg Martinove - riaditeľ OLÚP n.o. a.s., 
telefonický kontakt: 058/4866111, emailový kontakt: olup@olup-prednahora.sk, 
zodpovedná osoba prevádzkovateľa: Mgr. Katarína Ďurejová, email: 
zodpovednaosoba@olup-prednahora.sk, telefonický kontakt: +421 58 4866 162, ako 
prevádzkovateľ podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, vychádzajúc z  bodu 51 Recitálu  Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) Vás  v 
súlade s § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v zmysle informačnej  povinnosti prevádzkovateľa informuje, že z 
priebehu akcie bude vyhotovovať obrazové záznamy (fotografie) a videozáznamy pre účely 
tlačového spravodajstva, informovania verejnosti, propagácie prevádzkovateľa a propagácie 
služieb prevádzkovateľa, v súlade s článkom č. 6 ods. 1 písm. f) „Nariadenia GDPR“ a § 13 
ods. 1 písm.  f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že  vytvorením alebo použitím obrazových záznamov (fotografií) 
a videozáznamov, nebude zasiahnuté do práv a súkromia dotknutých osôb  v súlade zo 
zásadami zodpovednosti, primeranosti, legality a transparentnosti. Prístup k Vašim osobným 
údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných 
údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou 
politikou prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa pri vyhotovovaní obrazových záznamov 
(fotografií) a videozáznamov pre účely tlačového spravodajstva, informovania verejnosti, 
propagácie prevádzkovateľa a propagácie služieb prevádzkovateľa z akcie, bude riadiť 
v súlade s „Nariadením GDPR“ aj konkludentnou zásadou, teda nevýslovným súhlasom 
dotknutej fyzickej osoby, t.j. že dotknutá osoba strpí fotografovanie. 

Ak niektorá dotknutá osoba nesúhlasí s odfotením alebo so zverejnením, je potrebné o tom 
informovať usporiadateľov akcie. 

Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov z akcie, právnych 
základoch spracúvania, poskytovania a sprístupnenia, kategórií príjemcov, dobe uchovávania 
a Vašich právach, Vám podá na vyžiadanie prevádzkovateľ/usporiadateľ akcie. 

Predná Hora dňa:  
         MUDr. Oleg Martinove 

                     riaditeľ 
                   OLÚP n.o. 
                                                                          (Štatutárny orgán prevádzkovateľa, alebo osoba oprávnená konať v jeho mene) 
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